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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar matematyczny. 

Głównym celem dzisiejszych zajęć będzie kształtowanie umiejętności liczenia 

w zakresie dostępnym dziecku; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 

porażką, przegraną; utrwalanie nazw zwierząt wiejskich. 

 „Wycieczka Jasia i Małgosi” 

Część I 

Drogie Słoneczka ! 

Dziś zapraszam Was do zabawy matematycznej z wykorzystaniem gry 

planszowej ☺ 

Poproście rodziców o wyjaśnienie Wam zasad gry i o chwilę zabawy! 

 

 

Wycieczka na wieś – Gra planszowa 

http://www.debinski.edu.pl/wycieczka-wies-gra-planszowa/
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Wycieczka na wieś to gra planszowa, w której wyrzucanie dużej liczby oczek nie 

zawsze sprzyja graczom. Wycieczka to przecież zwiedzanie i oglądanie. Nadmiernie spieszący 
się gracze będą tracili kolejkę, aby mieć czas obejrzeć wieś. Mimo, że gracze rywalizują w tym 
wyścigu to gra kończy się dopiero. gdy wszyscy gracze wrócą na miejsce zbiórki. 
 

Liczba graczy: 
• dowolna (najlepiej 2-4) 

 

Ta gra planszowa może służyć do nauki: 
• przeliczania 1-6 
• ćwiczenia cierpliwości 
• radzenia sobie z porażką 

 

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo: 
• Pionki: 1 dla każdego gracza 
• Kostki: 1 zwykła 
• Żetony/Karty: tak, dołączone do gry 

 

Zasady gry „Wycieczka na wieś”: 
Na początku należy przygotować KARTY OBSERWACJI. Dla każdego gracza należy 
przygotować wszystkie 5 kart i odłożyć je na bok. Potem gracze ustawiają swoje pionki na polu z 
napisem START. Następnie poruszają się na zmianę o tyle pól, ile oczek wypadnie na kostce. 
Jeśli ruch zakończy się polu z jednym z 5 specjalnych miejsc (na polu z obrazkiem 
umieszczonym również na KARCIE OBSERWACJI, czyli z koniem, krową, owcą, stogami siana, 
wiatrakiem lub budynkami gospodarczymi) to gracz ma prawo wziąć 1 taką kartę. Jeśli ma już 
taką kartę to nic nie bierze. Jeśli w wyniku ruchu gracz ominąłby jedno ze specjalnych miejsc a 
jednocześnie nie ma takiej karty to nie porusza się i traci tę kolejkę. Wygrywa osoba, która 
pierwsza dotrze z powrotem na start i zaczeka na pozostałych graczy. Gra kończy się, gdy 
wszyscy gracze wrócą z wycieczki (wrócą na pole STRAT). 

Aby zagrać pobierz grę a następnie ją wydrukuj. 
Ta gra planszowa jest do pobrania za darmo (253 KB) na Basiowe Gry Planszowe  

 

Część II 

Dla utrwalenia nazw zwierząt wiejskich zapraszam do zaśpiewania piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

                                                                                                               Powodzenia!!! 

                                                                                                             

     Nauczyciele: 

                                                                                                            Joanna Grzegrzółka 

                                                                                                       Magdalena Józefowicz 

http://www.debinski.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/wycieczka-na-wie%C5%9B.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

